
  

Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve 
p/a Prinsenhof 8, 7315 HZ Apeldoorn 
 

 
www.vriendenvandewenumhoeve.nl                          KvK: 08129019                          Rabobank: NL 30 RABO 0110 1565 95 

 
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 
 
Dit financieel jaarverslag dient als toelichting bij het financiële beleid van de Stichting 
Vrienden van de Wenum Hoeve in 2020. 
De Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve heeft als doel om de hulpboeren op 
Zorgboerderij Wenum Hoeve iets extra’s te bieden naast het aanbod van de 
zorgboerderij. De Stichting doet dit met steun van donateurs, van vrijwilligers, van 
maatschappelijke organisaties en met de medewerking van de betrokken burger. 
 
UITGAVEN 
In 2020 heeft de Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve hoofdzakelijk lopende 
activiteiten ondersteund en zich gefocust op het project Gezonde Voeding en de 
basistaken van de stichting. 
Evenals eerdere jaren zijn enkele vaste activiteiten ondersteund: 

• Crea Bea                                             €     153.38 
• Cadeautjes hulpboeren                       €       62.11 
• Soep en Lunch                                    €     511.66 
• Kerstviering                                         €      262.57 
• Bloemen                                              €        22.50 
• Kosten goochelaar                              €      436.00  

                                                            __________                                                                                    
                                                                      €   1.448,22    
 
Daarnaast zijn uitgaven gedaan ter ondersteuning van de stichting: 

• Bank- en bestuurskosten                    €       222.41 
• Public relations ( o.a. site)                   €      102.85 
• Verzekeringen                                     €       214.36 
• Onderhoud bezittingen                        €       464.00 

                                                            ___________                                                                              
                                                                 €    1.003.62 
 

In 2020 heeft het bestuur besloten om een tandem fiets aan te schaffen voor               
Є 2.800,00 
2020 stond ook in het teken van het project Gezonde Voeding. Het project is per 1 
oktober 2020 beëindigd Hieraan is in 2020 € 310,30 besteed. 
 
Totaal aan kosten                                            € 5.562.14 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
INKOMSTEN 
De uitgaven werden gedekt met diverse inkomsten. De stichting heeft het voorrecht 
gesteund te worden door zowel vast donateurs als door eenmalige bijdragen: 

• Donaties (vast)                                     € 1.877,50 
• Giften                                                    € 2.000.00 
• Fondsen en diversen                            €    445.80 

                                                                      _________ 
                                                                       €  4.323,30 
CONCLUSIE 
In 2020 is totaal € 5.562.14 uitgegeven en € 4.323.30 ontvangen. Er is € 1.238,84 
meer uitgegeven dan ontvangen zodat de reserves zijn ingeteerd met € 1.238,84 
Eind 2020 had de Stichting € 3.698,17 aan liquide middelen en een eigen vermogen 
van € 3.698,17 
   
 
 

 
 

 


